
Astrīda Spilva,
redaktore

Par gaišu un sirsnīgu tradīciju ir kļuvusi 

Ādažu novada domes Sociālā dienesta 

rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija. 

Šogad ar svētku paciņām tika iepriecināti 

bērni invalīdi, bāreņi, pirmās grupas inva-

līdi, vientuļie pensionāri, daudzbērnu un 

trūcīgās, un riska ģimenes ar bērniem. 

Akcijas pamats ir Ādažu novada domes 

finansējums – par to tika  sarūpētas pakas ar 

pārtiku, kuras labdarības akcijas laikā adre-

sātiem piegādāja pats Ziemassvētku vecītis.  

Možs gars un laba noskaņa valdīja Ādažu 

kultūras un radošās izglītības centra Ceriņu 

zālē, kur 6. janvārī tika rīkota Ziemassvētku 

eglīte bērniem invalīdiem, jauniešiem ar 

īpašām vajadzībām, riska ģimeņu bērniem 

un bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

Ādažu novada domes Sociālais dienests 

izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem, kuri bija atsaucīgi un piedalī-

jās Ziemassvētku labdarības akcijā. To 

atbalstīja SIA „Neste Latvija”, SIA  „Alfor”, 

SIA „Ādažu Kukulītis”, a/s „Hornbaek 

Baltic”, a/s „Hanzas maiznīca”, SIA „Latvija 

Statoil”, 

SIA „LeJāņi”, SIA „Ādaži – Kover”,  SIA 

„Sekura stils”, a/s „Latfood”, SIA „Knifs – 

4”, SIA „Ādažu aptieka”, SIA „Emerald 

Baltic”, SIA „Gustiņi”, SIA „A-Kavet”.

Īpašs paldies individuālajiem ziedotā-

jiem – Lienei  Harčenko un visiem tiem 

at saucīgajiem cilvēkiem, kuri ziedoja drēbes  

un citas noderīgas saimniecības lietas, un 

pārtiku.

Liels paldies Ādažu vidusskolas un  

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, 

skolotājiem, kā arī Ādažu PII  bērniem, 

viņu vecākiem un audzinātājām par sarūpē-

tajām dāvaniņām, pārtiku un apģērbu.

Par darbu labdarības akcijas sagatavoša-

nā un veiksmīgu svētku norisi jāsaka sirs-

nīgs paldies Sociālā dienesta vadītājai Ievai 

Rozei un viņas darbiniecēm Gunai Galūzai, 

Zinaidai Johansonei, Antrai Meolai, Andai 

Tulišai, Ilzei Strenģei.  
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Ziemassvētku labdarības akci�a

Ziemassvētku pasākums Ādažu Kultūras centrā
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PAZIŅOJUMS par Ādažu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam apstiprināšanu
Ādažu novada dome paziņo, ka 2010. gada 9. decembra domes sēdē (sēdes protokola Nr. 24 izraksts) apstiprināta Ādažu novada attīstības programma 

2011. – 2017. gadam.

Ādažu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam izstrādātājs: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, tālr. 67997350, 
www. adazi.lv, Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-502, Rīgā, LV-1045, tālr. 67320809, www.rp.lv.

Ar apstiprināto Ādažu novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam, kā arī tās sastāvā esošā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(Vides pārskata) dokumentiem, informatīvo ziņojumu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties 
Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, kā arī pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.
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Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2011. gada 15. janvāris

Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440. 

Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva, 

mob. tālr. 29173886. 

www.adazi.lv

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 

redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 

citos gadījumos – raksta 

autors, intervijās arī intervējamais. 

Sēdi vada
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
 ! Par detālplānojuma sabiedrisko 

ap sprie šanu

Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzi-

numu saņemšanai Ādažu novada nekustamo 

īpašumu „Aleksandri-1”, „Alek san dri-2”, 

„Alek san dri-3”, „Aleksandri-4”, „Alek san dri-5”, 

„Aleksandri-6”, „Aleksan dri-7”, „Alek  san dri-8”, 

„Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste” 

detālplānojuma grozījumu 1. redakciju.

 ! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekust-

amajiem īpašumiem Muižas ielā 1, Rīgas 

gatvē 88 un „Pļavnieki”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašu-

miem Muižas ielā 1, Rīgas gatvē 88 un 

„Pļavnieki”.

 ! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekust-

amajiem īpašumiem „Āķi” un „Zandarti”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajiem īpa-

šumiem „Āķi” un „Zandarti”.

 ! Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Tiltiņi” zemes vienībai Rīgas gatvē 61 

apstiprināšanu

Dome nolēma

1. Precizēt Ādažu novada domes 

28.09.2010. sēdes lēmuma Nr.149 kon sta-

tējošās daļas 3.3.punktu un izteikt to šādā 

redakcijā: „Pamatojoties uz: 3.3. Ādažu nova-

da domes 2010.gada 27.jūlija sēdes lēmumu 

Nr.15 §3.3.2., ar kuru tika atļauts izstrādāt 

zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamā īpašuma „Tiltiņi” zemes 

vienībai Rīgas gatvē 61”.

2. Precizēt Ādažu novada domes 

28.09.2010. sēdes lēmuma Nr.149 lemjošās 

daļas 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

„Apstiprināt Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma „Tiltiņi” zemes vienības 

Rīgas gatvē 61 (kad.apz. 8044 004 0006) 

zemes ierīcības projektu un piekrist zemesga-

bala sadalīšanai”.

 ! Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašu-

miem „Kalēji” un „Tālavas” apstiprināšanu

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Kalēji” 

(kad.apz. 8044 004 0089) un „Tālavas” (kad.

apz. 8044 004 0087) zemes ierīcības projek-

tu un piekrist zemesgabalu sadalī šanai un 

savstarpējo robežu pārkārtošanai.

 ! Par Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlē-

šanu

Dome nolēma ievēlēt Jāni Krasikovu par 

Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 

pieciem gadiem. 

 ! Par redakcionāliem labojumiem saisto-

šajos noteikumos 

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas atzinumu Nr.2.-

2-13/11637/77024 par Ādažu novada domes 

2010.gada 28.septembra saistošajiem notei-

kumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu 

pašvaldības teritorijā”, Ādažu novada dome 

nolēma

1.  Veikt noteikumos Nr.27 „Saistošie 

noteikumi par nodevu tirdzniecībai pub-

liskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” 

redakcionālus labojumus: 

1.1. precizēt noteikumu tiesisko pamatoju-

mu, papildinot to ar likuma „Par no dokļiem 

un nodevām”10. panta trešo daļu un Ministru 

kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu 

Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašval-

dības var uzlikt paš valdību nodevas”161 

pantu; 

1.2. precizēt 6.2. apakšpunktu, aizstā jot 

vārdu „gadatirgos” ar vārdiem „tirdznie cības 

organizēšanas vietās”. 

 ! Par pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca” 

pamatkapitāla palielināšanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 

2010.  gada 22.  jūnija lēmumu Nr.  77 „Par 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfi-

nan sēto projektu „Ādažu slimnīcas veselī bas 

aprūpes centra attīstība” un likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.pun-

ktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitā-

la daļām un kapitālsa biedrībām” 11.panta 

pirmo daļu, 14.panta pirmo daļu, 42.pantu, 

43.panta pirmās daļas pirmo punktu un otro 

daļu un 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 

9.punktu, Komerc likuma 198.pantu, Ādažu 

novada dome nolēma

1. Palielināt pašvaldības SIA „Ādažu 

slimnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība)

Pamatkapitālu, ievērojot šādus noteikumus:

1.1. pamatkapitāla palielināšanas veids: 

sa bied rības pamatkapitāls tiek pa lielināts, 

Ādažu novada domei izdarot naudas iegul-

dījumu Sabiedrības pamat kapitālā, pretī 

saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Ādažu 

novada dome izdara naudas iegul dījumu LVL 

14 000 apmērā;

1.2. palielinātā pamatkapitāla lielums un 

apmērs, par kādu tas palielināts: 

Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 

179’094,-; Sabiedrības pamatkapitāls tiek 

palielināts par LVL 14’000,-; Sabiedrības 

pamatkapitāls pēc palielināšanas būs LVL 

193’094,-;

1.3. daļas nominālvērtība: saskaņā ar liku-

ma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 

un kapitālsabiedrībām” 38.panta otro daļu 

vienas Sabiedrības daļas nomināl vērtība ir 

LVL 1,-;

1.4. daļu apmaksas veids: Sabiedrības daļas 

apmaksā ar naudas ieguldījumu;

1.5. jauno daļu apmaksas kārtība: 

1.5.1. LVL 7 000,- apmērā līdz pieteikuma 

iesniegšanai Komercreģistrā,

1.5.2. LVL 7 000,- apmērā līdz 2011.gada 

28.janvārim; 

1.6.  katra Sabiedrības jaunā daļa dod 

tiesības uz dividendi no brīža, kad tā 

apmaksāta.
 ! Par telpu nomu Ādažu centra ciemata 

katlu mājā 

Dome nolēma

1. Iznomāt SIA „BALTENEKO” telpas 

37 m2 platībā uz 10 gadiem Ādažu centra 

ciemata katlu mājā Attekas iela 43, Ādažos, 

divu koksnes granulu katlu uzstādīšanai ar 

kopējo jaudu 1 MW. 

2. Noteikt nomas maksu 1 Ls/m2 mēne-

sī, neieskaitot PVN. 

 ! Dome izskatīja citus juridisko un fizis-

ko personu iesniegumus un pieņēma  lēmu-

mus šajos jautājumos. 

 ! Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties 

Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 28. decembrī



Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītnie-

kiem, saņemot ikmēneša komunālos rēķi-

nus, parasti jāsecina – atkal jāmaksā tik 

daudz! Īpaši tas ir vērojams ziemas mēne-

šos, kad izdevumu lielāko daļu veido mak-

sājumi par siltumu. Turklāt ne visiem ir 

pārliecība, ka viņu mājā siltumenerģijas 

patēriņš ir ekonomisks un maksa ir adek-

vāta saņemtajam siltumam: aukstā laikā 

siltums aizplūst caur neblīviem logiem un 

durvīm, nesiltinātiem bēniņiem un sie-

nām, sliktu pagraba pārseguma siltumizo-

lāciju utt. Kā atzīst eksperti, tas tā noteikti 

ir mājās, kurās siltuma patēriņš apkurei 

gadā pārsniedz 100 kWh/m2.

Tomēr vairāk nekā 30 gadus vecu daudz-

dzīvokļu māju piemēri visā Latvijā liecina, 

ka iespējams ne tikai samazināt ikmēneša 

maksājumus par apsaimniekošanu, noregu-

lēt siltumenerģijas patēriņu visā mājā, bet 

arī sakārtot savu īpašumu. 

Kā tas tiek panākts? Dzīvokļu īpašnie-

kiem sanākot kopā, kopsapulcē nolemjot, 

ka kaut kas ir jāmaina, un īstenojot 

Eiropas Savienības finansētus projektus 

kompleksai mājas renovācijai ar ārējo 

konstrukciju siltināšanu. SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” jau 2009. gada martā 

informēja iedzīvotājus par iespēju daudz-

dzīvokļu māju iedzīvo tājiem pieteikties 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finan-

sējumam daudzdzī vokļu dzīvojamo māju 

siltināšanas pasā kumiem. 

Iespēja sagatavot projekta pieteikumu, 

iesniegt to attiecīgajā administrējošā iestādē 

un  īstenot pašu projektu bija un ir aktivitā-

tē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi”, ko pārrauga Latvijas 

investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk 

tekstā – aģentūra). 

Finansējums tiek piešķirts energoaudita, 

tehniskās apseko šanas un būvprojekta saga-

tavošanai, būvuz rau dzības un autor-

uzraudzības veikšanai un būvdarbiem dzī-

vokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās daļās 

– ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būv-

elementu siltināšanai un no maiņai, pagraba 

pārsegumu siltināšanai, kāpņu telpas 

remontam (ja tiek veikti energo efektivitātes 

darbi kāp ņu telpā), siltumap gādes sistēmas 

renovācijai, ventilā cijas sistēmas renovācijai 

vai rekonstrukcijai, ēkas strukturālo daļu 

atjaunošanai, kas nepie ciešama energoefek-

tivitātes darbu veikšanai, un citiem renovā-

cijas darbiem, kas paaugstina ēkas energo-

efektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā 

veicamie pasākumi. 

Pēc renovācijas veikšanas siltumenerģijas 

ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20% gadā 

no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta 

īstenošanas. Svarīgi saprast, ka ēkas kom-

pleksas renovācijas gadījumā lielāki maksā-

jumi par šobrīd esošajiem neveidojas – 

sasniegtais siltuma ietaupījums noteiktā 

laikā (apmēram 10-15 gados) ļauj apmaksāt 

visus izdevumus, kas saistīti ar ēkas renovā-

ciju. Nav neviena piemēra, kur kopējā 

maksa par apsaimniekošanu (ieskaitot 

renovācijā ieguldītos līdzekļus) pēc projek-

ta īstenošanas palielinātos! Īstenojot pro-

jektus, veidojas arī citi ieguvumi:

• nav nepieciešami lieli uzkrājumi avārijas 

situācijām;

• ir lētāka mājas koplietošanas daļu eks-

pluatācija;

• nodrošināts ilgāks mūžs mājai;

• sakopta apkārtējā vide u.c.

Par daudzdzīvokļu māju renovāciju visā 

Latvijā jau ir noslēgti vairāki desmiti līgu-

mu, taču pieteikt savu projektu var arī 

šobrīd – projektu pieteikumi tiks pieņemti 

līdz brīdim, kad aktivitātes ietvaros pieeja-

mais finansējums būs izlietots. 

Svarīgi atzīmēt, ka kopš 2009. gada, kad 

tika izsludināti pirmie konkursa uzsaukumi 

aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumno-

turības uzlabošanas pasākumi”, Ekonomikas 

ministrija ir veikusi vairākas būtiskas izmai-

ņas atbilstošajos Ministru kabineta notei-

kumos, lai vienkāršotu dokumentu iesnieg-

šanu un samazinātu slogu projektu iesnie-

dzējiem. Aktuālākā infor mācija par nosacī-

jumiem, kas jāievēro, gatavojot pieteikumu 

aktivitātē, atrodama aģentūras mājas lapā: 

www.liaa.gov.lv . 
Atcerieties, ka ziema ir īstais brīdis, lai 

veiktu mājas energoauditu un noskaidrotu, 

ko nepieciešams darīt, lai uzlabotu dzīvoja-

mo fondu! 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PAZIŅOJUMS par detālplānojuma „Aleksandri – 1” –  „Aleksandri – 8”, „Vilkvālītes” 
un „20 kV EPL Ādaži – Lilaste” grozījumu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2010. gada 28. decembra  domes sēdes lēmumu Nr. 25§ 1.3. sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai tiek  nodota Ādažu novada nekustamo īpašumu 

„Aleksandri-1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8”, Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži – Lilaste” detālplānojuma grozījumu 1. redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš – trīs nedēļas no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē 

2011. gada 7. februārī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.

Sabiedriskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu  pirmo redakciju varēs iepazīties pašvaldības darba laikā Ādažu novada būvvaldē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, kā arī Ādažu novada pašvaldības interneta mājas lapā www.adazi.lv un iesniegt rakstiskus priekšlikumus, 

fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Iespē�a samazināt maksu 
par siltumu un uzlabot dzīvo�amo fondu



Inga Pērkone,
projektu vadītāja

 ! Kopš 2009. gada 11. maija Ādažu 

vidus skolā tiek īstenots projekts „Kvali-

tatīvai dabaszinātņu apguvei atbil stošas 

materiālās bāzes nodrošināšana Ādažu 

vidusskolā” (Id. Nr.: 3DP/3.1.3.1.0/08/

IPIA/VIAA/003). Projekts tiek īstenots 

ERAF līdzfinansētās aktivitātes „Kvalita-

tīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 

materiālās bāzes nodrošināšana” ietvaros. 

Minētā aktivitāte paredz nodrošināt kvali-

tatīvas un mūsdienīgas dabaszinību priekš-

metu apguves iespējas, uzlabot mācīšanas 

un mācīšanās kvalitāti fizikā, ķīmijā, mate-

mātikā un bioloģijā, visās vidusskolās 

iekārtojot un aprīkojot četrus dabaszināt-

ņu kabinetus (ķīmija, fizika, bioloģija, 

matemātika), nodrošinot vairāk nekā 20 

darbavietas darbam ar datoru dabaszināt-

ņu priekš metos, kā arī atjauninot un papil-

dinot skolas bibliotēku. 

Jau tika ziņots, ka projekta ietvaros 2009. 

un 2010. gadā Ādažu vidusskolas ķīmijas, 

bioloģijas, fizikas un matemātikas kabineti 

un trīs laboratorijas telpas tika aprīkotas ar 

jaunām mēbelēm un žalūzijām, 2 kabinetos 

atjaunots grīdas segums, kā arī iegādāta 

mācību un uzziņu literatūra. 

2010. gadā, noslēdzoties Izglītības minis-

trijas rīkotajam centralizētajam iepirkumam 

(atklātajam konkursam „Dabaszi nātņu un 

matemātikas kabinetu mācību aprīko jumu 

piegāde”), Ādažu vidusskola, tāpat kā citas 

skolas, kas īsteno projektus minētajā akti-

vitātē, varēja pasūtīt arī daudzveidīgu mācī-

bu aprīkojumu dabas zinātņu un matemāti-

kas kabinetiem. 

Tādā veidā Ādažu vidusskolā 2010. gada 

decembrī tika iegādāts plašs mācību līdzekļu 

klāsts: 

• paplašinātais digitālas informācijas 

ap strā des sistēmas komplekts 20 darba 

vietām ar sensoriem un centrālā mezgla, 

bezvadu pieslēguma un centrālās multi-

funkcionālās iekārtas risinājumu;

• digitālas informācijas apstrādes sistē ma 

matemātikas skolotājam ar inter aktīvo 

tehnoloģiju risinājumu un datu kameru;

• digitālas informācijas apstrādes sistēma 

fizikas skolotājam ar demonstrācijas sen-

soriem, interaktīvo tehnoloģiju risinā-

jumu un datu kameru;

• digitālas informācijas apstrādes sis tē ma 

ķīmijas skolotājam ar demon strācijas 

sensoriem un projektoru ar ekrānu;

• digitālas informācijas apstrādes sistēma 

bioloģijas skolotājam ar demonstrācijas 

digitālo mikroskopu, projektoru ar ekrā-

nu un datu kameru;

• mācību aprīkojums bioloģijā (foto aparāts, 

kodoskops, mikropipešu komplekts, mik-

roskopi, mulāža „Cilvēka torss”, asinsspie-

diena mērītāji, ierīču kom plekti mikro-

preparātu sagata vo šanai un eksperimen-

tiem ar mikro pre parātiem, mikroskopisko 

preparātu kom plekti laboratorijas darbiem 

sko lēniem, dabas objektu palie lināšanas un 

mērīšanas burciņu komplekti); 

• mācību aprīkojums fizikā (stroboskops, 

laboratorijas statīvi ar aprīkojumu, ierīču 

komplekts šķidrumu virsmas spraiguma 

demonstrējumiem, ierīču komplekts opti-

kas demonstrējumiem, ierīču komplekti 

mehānikā, ierīču komplekti elektrībā un 

magnētismā, elektrostatiskā indukcijas 

mašīna ar piederumiem, ierīču komplekti 

optikā);

• modeļu komplekts matemātikas kabine-

tam;

• dažādas ķīmijas vielas.

Atbilstoši plānam 2011. gadā tiks pie-

gādāts arī pārējais mācību aprīkojums, 

3 mācību telpas tiks nodrošinātas ar signali-

zāciju, kā arī iegādāta papildus mācību un 

uzziņu literatūra.
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Turpinās pro�ekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
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Renārs Avetis�ans,
SIA „Ādažu Glābšanas dienests” 
valdes loceklis

Vērtējot 2010. gada notikumus, kas saistīti 

ar sabiedrisko kārtību Ādažu novadā, ir 

redzama tendence, ka izsaukumu skaits 

salīdzinājumā ar 2009. gada periodu ir 

pieaudzis. Pārkāpumu klasifikācija Ādažu 

novadā ir palikusi diezgan nemainīga. Ir 

nodarījumi, kas, rupji pārkāpjot pieņem-

tās sabiedriskās kārtības un ētikas normas, 

veikti alkohola reibumā, gan atrodoties 

tādā stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku godu 

un cieņu, gan arī nokārtojot dabiskās vaja-

dzības sabied riskās vietās, kuras nav tam 

paredzētas. Par šādām darbībām vainīgās 

personas tika aizturētas un nodotas Valsts 

policijai. Kopumā Valsts policijā 2010. 

gadā tika nogādāti 210 aizturētie. To skai-

tā ir ne tikai alkohola reibumā esošas per-

sonas, bet arī cilvēki, kuru rīcībā saskatīts 

administratīvais pārkāpums – sīkais huli-

gānisms.

Pagājušajā gadā personas stiprā alkohola 

reibumā tika nogādātas arī mājās, to skaits 

12 mēnešos ir sasniedzis 121. Jāatzīst, ka 

gadījumos, kad „zaļā pūķa” ietekmē cilvēki 

nespēj sevi kontrolēt, dienesta palīdzība 

bieži ir bijusi svarīga, jo daudzi iereibušie 

bija aizmiguši visdažādākajās sabiedriskajās 

vietās, kaut gaisa temperatūra tuva nullei vai 

krietni zem tās. Šiem cilvēkiem izglābta dzī-

vība – ja tie paliktu guļam autobusa pieturā, 

parkā vai ceļa malā, diez vai varētu novērst 

letālu iznākumu.

Pēc Ādažu glābšanas dienesta patruļas 

ierašanās iereibušie gulētāji tika nodoti 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigā-

des aprūpē ar dažādām apsaldējuma pakā-

pēm. Gada laikā ar apsaldējumiem un trau-

mām mediķiem ir nogādāta 31 persona.

Ādažu glābšanas dienesta darba specifika 

ir aktīvi palīdzēt Valsts policijai novērst un 

atklāt noziedzīgus nodarījumus, kas arī tika 

darīts visa gada garumā. 2010. gadā Ādažu 

glābšanas dienests ir aizturējis 27 Latvijas 

Republikas meklēšanā esošas personas. 

Aizvadītajā gadā kopumā no Ādažu 

iedzīvotājiem uzņēmums ir saņēmis 1449 

izsaukumus ar lūgumu palīdzēt. Izsaukumu 

raksturs ir dažāds, sākot no ģimenes skandā-

liem un kautiņiem ar miesas bojājumu 

nodarīšanu, beidzot ar sūdzībām par kaimi-

ņiem, kuru skaļā uzvedība traucē naktsmie-

ru citiem. Dodoties uz šiem izsaukumiem, 

mūsu darbinieki ir arī noformējuši adminis-

tratīvo pārkāpumu protokolus. Kopā 12 

mēnešos ir ierosinātas 230 administratīvās 

lietas. Tās ir nodotas izskatīšanai un lēmu-

mu pieņemšanai Administratīvajā komisijā.

Ievērojams darbs tika veikts saistībā ar 

klaiņojošiem dzīvniekiem. Pagājušā gada 

laikā 39 dažādi klaiņojoši dzīvnieki tika 

nodoti dzīvnieku patversmei, veterinārārs-

tam vai saimniekam, ja izdevās to noskaid-

rot. 

Uzņēmuma ugunsdzēsības darba rādītāji 

gadā ir pārsnieguši vairāk nekā 110 izsauku-

mus. Tika dzēstas mājas, dzīvokļi, automašī-

nas, bet vislielākais īpatsvars ir bijis meža un 

kūlas ugunsgrēkiem. 

Glābšanas dienesta darbinieki ir palīdzē-

juši automašīnu vadītājiem (kopumā 30), 

kuru auto ceļu satiksmes negadījuma rezul-

tātā nespēja bez mūsu tehnikas palīdzības 

atgriezties uz brauktuves un turpināt ceļu. 9 

reizes no kritušiem kokiem un to zariem 

tika atbrīvoti ceļi.

Gribētu pateikt paldies visiem novada 

iedzīvotājiem, kuri ir zvanījuši un ziņojuši 

par kādiem pārkāpumiem. Ņemot vērā šo 

informāciju, esam spējuši ātrāk ierasties 

notikuma vietā un noformēt administratīvo 

pārkāpumu protokolus, kā arī novērst nepa-

tīkamas situācijas. Lūdzam iedzīvotājus arī 

turpmāk informēt mūs pa tālruni +371 

67997777, ja ir kādi pārkāpumi.
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Ādažu glābšanas dienesta 2010. gada perioda 
rezultātu un notikumu pārskats

Šī ziema ir dāvājusi ļoti daudz snie-

ga, dodot mums iespēju par to priecā-

ties, bet kopā ar lielo sniega daudzu-

mu nāk arī papildus problēmas – tie ir 

piesnigušie ceļi un trotuāri, kā arī bīs-

tams sniega daudzums uz jumtiem. 

Aicinām iedzīvotājus notīrīt sniegu 

no savu māju jumtiem, jo blīva sniega 

biezums virs 30cm mājas jumtu var 

salauzt.

 Notīrīt savu māju jumtus un dzīvot 

saimnieciski un droši aicina Ādažu 

novada būvvalde.

AICINĀM 
IEDZĪVOTĀJUS 

NOTĪRĪT SNIEGU 
NO SAVU MĀJU 

JUMTIEM

Biruta Krūze

Rokdarbu klubs „Ādažnieces” pēc 
t/c „APELSĪNS” ierosmes decembrī 
sarīkoja savu darinājumu Ziemas svētku 
tirdziņu. Tajā 12 dalībnieki piedāvāja 
adījumus, tamborējumus, filcējumus, 
tekstila mozaīku, zīda apgleznojumus, 
pinumus, keramiku, rotas, dāvanu mai-
siņus, izšūtas kartītes, suvenīrus un 
floristiku. Visi dalībnieki vienprātīgi 
atzina, ka ir gandarīti par viņu rokdarbu 
novērtējumu, par apmeklētāju izrādīto 
interesi un par papildus gūtajiem ienā-
kumiem.

Tirdziņš notika 22 dienas, un tā bija laba 
iespēja noskaidrot apmeklētāju intereses, kā 

arī gūt daudz citas noderīgas informācijas. 
Šajā laikā guvām arī pārliecību, ka spējam 
ilgstoši darboties kā labi saliedēts un discip-
linēts kolektīvs, pilnīgi varam paļauties cits 
uz citu un ka šādi pasākumi mums ir pa 
spēkam. Ceram, ka mēs nelikām vilties 
mūsu labdariem no t/c „APELSĪNS” un palī-
dzējām  radīt Ziemassvētku noskaņu šajā 
tirdzniecības centrā. 

Noslēgumā izskanējusī doma, ka šādi tir-
dziņi varētu kļūt par tradīciju, mūs iedvesmo 
un liek vēl aktīvāk un radošāk strādāt, lai 
labāk tiem sagatavotos.

Rokdarbu klubs „Ādažnieces” izsaka lielu 
paldies t/c „APELSĪNS” par jauko 
Ziemassvētku dāvanu – brīvu tirdzniecības 
vietu komplektā ar neizsīkstošu personāla 
laipnību.

Rokdarbu kluba �Āda�nieces� 
Ziemassvētku rosība



POLICIJA INFORMĒ
Antra Stradiņa, 
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece

Ir iesācies jauns gads, un ziema 
turpina mūs pārsteigt ar sen nebijušu 
sniega daudzumu. Ziemassvētki un 
Jaunais gads sagaidīti samērā mierī-
gi, izņemot gadījumu, kad kādam 
vīrietim Ādažos Jaungada svinības 
beidzās slimnīcā, jo petarde trāpīja 
sejā.

Janvāris ir arī atskaišu laiks, tāpēc 
nedaudz informācijas par pagājušajā gadā 
notikušo. Pavisam Ādažu novadā reģistrēti 
537 dažādi notikumi, no tiem uzsākts 221 
kriminālprocess par dažādiem noziedzī-
giem nodarījumiem, 175 gadījumos pie-
ņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kri-
minālprocesu, izskatīti 127 administratīvie 
pārkāpumi. Tāpat veiktas pārbaudes vairāk 
nekā 70 iedzīvotāju sūdzību gadījumos. 
Organizēti 24 dažāda rakstura reidi. Veikts 
profilaktiskais un preventīvais darbs. Atklāti 
noziegumi, un aizturētas vainīgās perso-
nas. Daļa pārkāpumu veiksmīgi atklāti, 
pateicoties iedzīvotāju modrībai un sekmī-
gai sadarbībai ar Ādažu glābšanas dienesta 
darbiniekiem.

Lielāko daļu no Ādažu novadā izdarīta-
jiem noziedzīgajiem nodarījumiem veido 
dažādas zādzības. Ziemas beigās „populā-
ras” bija zādzības no pagrabiem, vasarā – 
divriteņu zādzības, rudens pusē – kabeļu 
un metālu zādzības, zādzības no transfor-
matoriem.

Lūgums iedzīvotājiem: ja esat palikuši 
bez elektrības vai sakariem (telefons, TV) 
vai redzat kādas personas rosāmies ap 
kabeļiem vai vadiem, par to uzreiz ziņojiet 
attiecīgām iestādēm, lai pēc iespējas ātrāk 
konstatētu bojājumu vai novērstu iespēja-
mu zādzību! Parasti atbildīgās instances 
brīdina par veicamiem darbiem un iespēja-
miem pakalpojuma pārtraukumiem, tomēr, 
ja arī lieku reizi pārliecināsimies, ka notiek 
remontdarbi, nekas slikts nenotiks.

Sniega ir daudz ne tikai uz ielas, bet arī 
uz jumtiem. Tāpēc ir vērts paskatīties, kur 
un kā novietojat savu automašīnu. Pirmkārt, 
vai tā netraucē gājējiem un citiem satik-
smes dalībniekiem, otrkārt, vai no māju 
jumtiem krītošais sniegs nedraud sabojāt 
Jūsu spēkratu.

Veiksmīgu gada sākumu! 
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Ādažu novada dome 
AICINA DARBĀ IZPILDDIREKTORU 

GALVENIE PIENĀKUMI:

• administrācijas vadība;
• budžeta izstrādes un izpildes kontrole;
• iepirkuma procedūras organizēšana un saimniecisko līgumu  slēgšana un kontrole; 
• pašvaldības uzņēmumu kontrole;  
• citi likumā „Par pašvaldībām” un domes Nolikumā noteiktie pienākumi.  

PRASĪBAS: 

• augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) sociālajās zinātnēs;  
• zināšanas un 5 gadu darba pieredze vadošā amatā;
• lieliskas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā; 
• spēja vadīt un motivēt darbiniekus; 
• prasme patstāvīgi organizēt savu darba pienākumu izpildi, noteikt prioritātes 

un plānot savu un padoto darbinieku darbu;
• precizitāte, lojalitāte, uzticamība un augsta atbildības sajūta.
• Darba pieredze valsts pārvaldē (pašvaldībā) tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Pieteikumus un CV ar norādi „Izpilddirektora vakance” 
gaidīsim līdz 31.01.2011. e-pastā dome@adazi.lv 

Ādažu novada dome 
AICINA DARBĀ IEPIRKUMA SPECIĀLISTU

GALVENIE PIENĀKUMI:

• organizēt iepirkumus Ādažu novada pašvaldībā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām; 
• iepirkuma līgumu projektu sagatavošana.

PRASĪBAS: 

• augstākā izglītība (2. līmeņa profesionālā vai maģistra grāds) ekonomikā vai tiesību zinātnēs; 
• 2 gadu darba pieredze iepirkuma organizēšanā valsts vai  pašvaldību iestādē;
• teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel); 
• prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi.
• Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ES projektu iepirkumu organizēšanā.

Pieteikumus un CV ar norādi „Iepirkuma speciālists ” 
gaidīsim līdz 31.01.2011. e-pastā dome@adazi.lv  

Jaunais budžeta gads Ādažu novada 

pašvaldībai sācies ar tēriņu ierobežoju-

miem, ko reglamentē izstrādātais Ādažu 

novada domes finanšu stabilizācijas 

plāns. Tā realizācijas gaitā radusies nepie-

ciešamība risināt jautājumu par SIA 

„Ādažu Glābšanas dienests” reorganizā-

ciju. Līdz šim SIA „Ādažu Glābšanas 

dienests” sniedza arī ugunsdzēsības 

pakalpojumu. Šādus brīvprātīgus izdevu-

mus ugunsdzēsības dienesta uzturēšanai 

pašvaldība novirzīja nevis tāpēc, ka tai ir 

lieki līdzekļi, bet gan tāpēc, ka Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests ne 

vienmēr spēja paveikt tiem normatīvajos 

aktos uzticētās funkcijas. Lai nodrošinā-

tu tūlītēju palīdzību ugunsnelaimē nonā-

kušajiem, visus šos gadus pašvaldība brīv-

prātīgi bija uzņēmusies funkciju, kura pēc 

būtības piekrīt valstij, t.i. – veikt uguns-

dzēsības un glābšanas darbus. Tikai 

2010.gada 10 mēnešos SIA „Ādažu 

Glābšanas dienests” ir atsaucies 101 

izsaukumam saistībā ar ugunsgrēkiem 

Ādažu novada teritorijā un sniedzis palī-

dzību arī kaimiņos esošajām pašvaldī-

bām.

Stabilizācijas plānā paredzēts, ka uguns-

dzēsības pakalpojumu sniegšanu uzņēmums 

pārtrauks 2011. gada 1. februārī. Sākot ar šo 

datumu, ugunsgrēka gadījumā jāzvana uz 

neatliekamās palīdzības tālruni 112. Tomēr 

joprojām varat zvanīt uz SIA „Ādažu 

Glābšanas dienests” diennakts dispečera tāl-

runi 67997777, un  jūsu  zvani par uguns-

grēku tiks pāradresēti VUGD. 

PA�VALDĪBA VEIC FUNKCIJU PĀRVĒRTĒ�ANU



7Ādažu Vēstis2011. gada 15. janvāris
 

Joga � ķermeņa, 
prāta un gara 

veselībai 
Ronalds Jaunzems, 
jogas pasniedzējs 

Lai cik arī veseli, gudri un laimīgi 
mēs justos, vienmēr būs iespēja 
atklāt sevī ko jaunu, pilnveidoties un 
attīstīties. Ikdienas steigā, tiecoties 
uz rezultātiem, ne vienmēr veltām 
pietiekami daudz vērības īpašajiem 
procesiem dabā – mums apkārt, bet 
vēl retāk –  šos pašus procesus 
pamanām sevī. 

Joga ir tūkstošiem gadu sena zinātne, 
ar kuras tehnikām cilvēks pakāpeniski 
attīsta koncentrētu, uzmanīgu vērojumu 
un iegūst zināšanas par spēkiem, kas 
darbojas jebkurā dzīves situācijā un jeb-
kurā zemeslodes pusē. Tāpat kā ikviena 
zinātne dabas izzināšanas procesā 
izmanto dažādus instrumentus, arī cilvē-
kam, kurš regulāri praktizē jogu, maņu 
orgāni, prāts un apziņa kļūst par prasmī-
giem izzināšanas instrumentiem. Ir tikai 
jāprot tos atbilstoši izmantot. Rezultāti 
šādai pieredzei rodas ļoti pakāpeniski un 
izpaužas kā kontrole pār fizisko ķermeni, 
enerģijas apmaiņu un prāta dabu. 
Cilvēkus visbiežāk iedvesmo fakts, ka 
jogu var sākt praktizēt jebkurā vecumā, 
pie jebkuras materiālās situācijas un 
fiziskās sagatavotības. Mūsdienu cilvēks 
bieži cenšas „atslēgties” no darba vai 
ikdienas pienākumiem, bet joga piedāvā 
pretējo – savienoties ar ģimeni, vietu un 
situāciju, kurā atrodamies, un savienoties 
ar to, ko darām pašlaik, jo sanskritā vārds 
„joga” nozīmē savienošanos. Tagad ādaž-
niekiem un visiem citiem interesentiem ir 
iespēja pastāvīgi apmeklēt jogas nodar-
bības Kultūras un radošās izglītības cen-
trā. Tālrunis 26549983. 

Jānis Dundurs,
ceļu uzturēšanas speciālists

Ādažu novada pašvaldības īpašumā atro-

das 147 km ceļu un ielu. Autoceļu kopša-

na notiek atbilstoši tā uzturēšanas klasei. 

Ādažu novada ceļi iedalīti C un D uztu-

rēšanas klasē. C klasē ietilpst maģistrālās 

pagasta ielas un ceļi – Gaujas iela, Muižas 

iela, Draudzības iela (0,0 – 0,9 km), 

Dadzīšu iela, Krastupes iela,  Kanāla 

iela, Alderu iela, Bukultu iela, Iļķenes 

ceļš (0,0 – 1,0 km), Mežaparka ceļš, 

Ataru ceļš, Kadagas ceļš.  Pārējās ielas un 

ceļi ir D klases. 

Ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldība 

saņem mērķdotāciju no valsts. Pēdējo pāris 

gadu laikā šī mērķdotācija ir samazināta 

par aptuveni 2/3. Tā kā mērķdotācijas 

līdzekļi ir ļoti ierobežoti, tad diemžēl arī 

ielu un ceļu uzturēšanu nav iespējams veikt 

pilnā apmērā.

Pagājušajā gadā aptuveni 2/3 no piešķir-

tā finansējuma tika izlietotas tieši ziemas 

periodā ielu un ceļu uzturēšanai (sniega 

tīrīšanai, pretslīdes materiālu kaisīšanai). 

Diemžēl šoziem situācija solās būt vēl 

saspringtāka – 2010. gada decembra mēne-

sī darbi veikti jau gandrīz trīs reizes vairāk 

nekā iepriekšējā gada decembrī. Līdz ar to 

arī šīs ziemas turpmākajiem darbiem finan-

ses ir ļoti ierobežotas un ziemas periodā 

izlietotie līdzekļi samazinās iespējas veikt 

uzturēšanas darbus pavasarī, vasarā un 

rudenī.   

MK noteikumi Nr. 871 nosaka, ka zie-

mas periodā uz C klases ceļiem pieļauja-

mais sasaluša, piebraukta sniega biezums 

vai svaiga sniega biezums uz autoceļa 

brauktuves  var būt 10 cm un šāds sniegs 

jānotīra 18 stundu laikā. Uz C klases ceļiem 

laiks, kādā  jāveic autoceļu brauktuves kai-

sīšana ar pretslīdes materiāliem nav nor-

mēts. C kategorijas uzturēšanas klase ir 

spēkā laikā no plkst. 6.00 līdz 18.00. D 

klases ceļiem netiek normēts ne maksimā-

lais sniega segas biezums uz brauktuves, ne 

laiks, kādā brauktuve jāattīra no sniega.

Ādažu novada pašvaldība uztur ceļus 

saskaņā ar šīm prasībām, un iespēju robežās 

brauktuves pat tiek koptas atbilstoši vienu 

klasi augstākām prasībām. C klases ceļi tiek 

tīrīti laikus un labi, savukārt D klases ceļi 

tiek uzturēti iespēju robežās (ņemot vērā 

nelielo finansējumu). Ziemas perioda dar-

bos gan ceļu un ielu, gan trotuāru un lauku-

mu attīrīšanai no sniega mūsu novadā tiek 

iesaistītas līdz 8 tehnikas vienībām. Vis-

lielākās problēmas sagādā mazo ieliņu un 

trotuāru attīrīšana, jo augsto vaļņu dēļ vairs 

nav, kur sniegu likt, tādēļ šķūrēšanas un 

nostumšanas vietā tiek veikta sniega norak-

šana ar frontālajiem iekrāvējiem, taču šie 

darbi rit ļoti lēni. Ir vietas, kur lielā sniega 

daudzuma dēļ pat tehnika ir bezspēcīga. 

Sniega tīrīšanā aktīvi tiek iesaistīti arī „100 

latu stipendiāti”.

Iedzīvotājiem vajadzētu pievērst uzma-

nību tam, kā īpašumā atrodas iela vai ceļš, 

kurš ved līdz īpašumam. Ne visi pašvaldības 

teritorijā esošie ceļi un ielas atrodas pašval-

dības īpašumā, samērā daudz ceļu pieder 

privātīpašniekiem kā atsevišķa zemes vienī-

ba vai atrodas kopīpašumā vairākiem īpaš-

niekiem. Aicinām privāto ielu, ceļu un 

iekšpagalmu īpašniekus pievērst uzmanību 

savu īpašumu, pieguļošo teritoriju un pie-

brauktuvju attīrīšanai no sniega.

Tāpat vēlos atgādināt zemes īpašnie-

kiem, kam līdzās īpašumam ir iela ar trotu-

āru, ka saskaņā ar Ādažu novada Sais-

tošajiem noteikumiem Nr. 31 („Par vides 

sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

ap saim niekošanu Ādažu novada teritorijā”) 

īpašumam pieguļošā publiskā lietošanā 

esošā teritorija (gājēju ietves), kā arī 

iebrauktuves uz īpašumiem jāattīra no snie-

ga  īpašniekam vai īpašuma lietotājam. 

Šie noteikumi attiecas arī uz daudzdzī-

vokļu māju īpašniekiem, kam pašiem vai 

ar apsaimniekotāja starpniecību ir ne tikai 

jārūpējas par iekšpagalmu attīrīšanu no 

sniega, bet jāattīra arī iebrauktuves un 

iepriekšminētās pieguļošās teritorijas un 

ietves. 

Aicinu novada iedzīvotājus būt aktīviem 

un piedalīties novada sakopšanā ne tikai 

vienu reizi gadā pavasara talkā, bet arī 

ziemā. 

Ceļu tīrīšana ziemā

Pensionāru 
apvienības 

„OPTIMISTS” 
kārtējais saiets notiks 

š.g. 26. janvārī plkst.1300  
Gaujas ielā 16.



101 gada jubileju svin

Ksenija Skomorohina
90 gadu jubileju svin

Aneļa Hasiaka
Marija Soboļeva

85 gadu jubileju svin

Vilma Kalniņa
Herberts Osvalds 

�kerbelis 

80 gadu jubileju svin

Harijs Alfrēds Jurjāns
Līvija Krieva 

Marija Kuzmina
Velta Zvaigzne   

75 gadu jubileju svin

Maiga Alante
Ēriks Drīliņ�

Anna Filipjonoka
Josifs Ha�čenko

Uldis Rozenfelds

70 gadu jubileju svin

Janina Aļohno
Anna Birziņa

Aleksandra Buivide
Ansis Elerts

Augusts Grava
Juris Miķelsons 
Brigita Stanku

Ādažu novada dome

8 Ādažu Vēstis 2011. gada 15. janvāris
 

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi janvāra mēne�a jubilāriem!

21. janvārī plkst.19:00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Rejs Kūnijs „PRECĒJIES NAV MIRIS”

komēdija 2 cēlienos
Režisors – Valentīns Maculēvičs

Komēdija „Precējies nav miris” vairāk domāta 
sievietēm. Kaut gan tas būs tāds vīru 

iestudējums. Sievietes ar interesi atklās 
jaunumus vīriešu psiholoģijā. Savukārt vīrieši, 
es vismaz ceru, šo to atcerēsies... un notrauks 

asaru. Tās būs mūsu kopējās veču asaras. 
Lomās:

Mērija Smita kundze – Gunta Virkava 
(Nacionālais teātris)

Barbara Smita kundze – Inga Aizbalte
Džons Smits – Jānis Reinis (Nacionālais teātris)

Stenlijs Gārdners – Bruno Libauers
Kriminālinspektors Trautons – Ulvis Kravalis
Kriminālinspektors Porterhauss – Kristiāns 

Karēļins
Bobijs Frenklins – Jānis Gaveika

Scenogrāfs – Mārtiņš Kalseris
Kostīmu māksliniece – Jurate Silakaktiņa

2 stundas 15 min.
Biļetes: Ls 3–6 Kultūras centra kasē (centrālā 

ieeja) katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

28. janvārī plkst.18:00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vokālās studijas TEV UN MAN  koncerts
Koncertā piedalīsies:

Studijas Liepājas, Rīgas un Ādažu grupas un 
solisti – bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 18 
gadiem; dziedās konkursa “Balss pavēlnieks” 

uzvarētāja Roberta Kumsāre;
1.daļā skanēs grupas dalībnieces, 

14 gadīgās Diānas Vereščaginas, Liepājas 
komponista Andra Eniņa un grupas vadītājas 

Igetas Gaiķes dziesmas;
2. daļā ieskanēsies pasaules mūzika un latviešu 

tautasdziesmas;
koncerta īpašie viesi – 

Nila Īles perkusionistu studija 
“Varenie klikšķi”

Biļetes: Ls 1–1,50
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) 

katru dienu no 9.00 līdz 20.00

29. janvārī plkst.19:00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

ŪDRĪTIS un BALODE 
projektā „Rīga – Pekina”

Projekts tapis, Rolandam Ūdrim (mūziķis, saukts 
arī Ūdrītis, grupa The Hobos) un Ilonai Balodei 
(Dailes teātra aktrise) 8 mēnešus ceļojot pāri 
Eirāzijas kontinentam. Stāsti, mūzika, vizuālie 
iespaidi visiem, kas interesējas par ceļošanu, 

citām kultūrām un aizraujošiem 
piedzīvojumiem. Viņi ir gatavi ar iegūto pieredzi, 

zināšanām un stāstiem dalīties – izdodot 
mūzikas albumu ar dziesmām, kuras radušās 

ceļā, un aprakstot visu notikušo grāmatā.
Biļetes Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) 

katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

12. februārī plkst.19:00

VALENTĪNDIENAS BALLE 
kopā ar grupu „Sestā jūdze”

Sirsnīgus svētkus!
Biļetes: Ls 5–7 

Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) 
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

Ls 5 – līdz 22. janvārim
Ls 6 – no 23. janvāra līdz 1. februārim

Ls 7– no 1. februāra

17. februārī plkst.18:00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
 ĀDAŽU MĀKSLAS UN 

MŪZIKAS SKOLAS PEDAGOGU 
KONCERTS
Biļetes: Ls 1

Kultūras centra kasē 
(centrālā ieeja) 

katru dienu no 9.00 līdz 20.00

18. februārī plkst.17:00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
LEĻĻU TEĀTRA IZRĀDE BĒRNIEM 

„LEDUS PELE”
Biļetes: Ls 2–4

Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) 
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

„Biļešu Paradīzes” 
tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764

Tālr.Fakss(+371)67997171 
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv


